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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur MI-behandlare som 
arbetar med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relation upplever 
motiverande samtal som metod. Studien hade en kvalitativ metod 
som genomfördes med hjälp av intervjuer som genomfördes med 
stöd av en intervjuguide. Resultatet visade att vinsterna behandlarna 
upplever hängde ihop med samspelet mellan behandlare och klient 
samt den frivillighet som metoden bygger på. Det tydliga arbetssättet 
och dess verktyg samt möjligheten till att få klienten att tänka 
annorlunda var andra vinster som framkom. De hinder som resultatet 
visade på handlade om tidsbegränsning och det motstånd som kan 
finnas hos klienten utifrån den egna situationen. Våldets påverkan på 
samtalets kvalitet och de krav som detta ställer på behandlaren 
skapade ytterligare. Deltagarna upplevde att el av deltagarna 
upplever att för att bli en bättre MI-behandlare är de mest effektiva 
metoderna handledning och inspelning av samtalen. Detta för att öka 
tryggheten hos behandlaren vilket leder till större skicklighet i 
samtalen. 
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Abstract 
The aim of this study is to investigate how the MI-processor that 
works with women who have been victims of domestic violence 
experienced motivational interviewing as a method. The study had a 
qualitative approach and was carried out through interviews 
conducted with the support of an interview guide. The results showed 
that gains therapists experiencing was related to the interaction 
between the therapist and the client as well as the autonomy, the 
method is based on. The direct method and its tools and the ability to 
get the client to think differently were other gains that emerged. The 
obstacles that the results showed was about the time limit and the 
resistance that may exist on the client based on their own situation. 
Violence impact on the quality of the call and the demands this places 
on processor further created. Participants felt that the power of the 
participants feel that to become a better MI-processor is the most 
effective methods of supervision and recording of conversations. 
This is to increase the safety of the interviewer, leading to greater 
skill in the talks 
 

 
 
 

Motivational Interviewing (MI), eller motiverande samtal, är en samtalsmetod som 
utvecklades under 1980-talet av W.R Miller för att främja förändringar i oönskade 
beteenden hos personer med någon form av missbruksproblematik. Det är en 
klientcentrerad metod där samtalet utgår från klientens föreställningar, funderingar och 
erfarenheter och innehållet sätts av klienten själv (Miller & Rollnik, 2002). De senaste 
åren har dock MI kommit att bli en mer utbredd metod och behandlingsområdet har 
utökats från missbruk till en rad andra användningsområden. MI idag används inom 
exempelvis vården, kriminalvården och kommunerna (Barth & Näsholm, 2006). 
Motiverande samtal är vidare en psykoterapeutisk metod som är evidensbaserad och 
kan användas som ett komplement till andra metoder men även på egen hand. Det är 
en användarvänlig metod och kan läras ut till många skilda yrkeskategorier (Miller & 
Rose, 2009). Fokus för den tidigare forskningen har legat på hur klienterna upplever 
metoden men det saknas studier på hur MI-behandlare upplever att metoden fungerar 
inom deras respektive område.  Forskningen kring motiverande samtal har också belyst 
hur skickligheten i utövandet at metoden kan utvecklas 
 
Att använda MI i arbetet med våld i nära relationer är relativt nytt och det material som 
finns att läsa handlar till största del om hur metoden används i arbetet med förövaren. 
Dock är arbetet med motiverande samtal ute på kvinnojourer, socialtjänst och inom 
landstinget igång men där finns lite eller ingen information att hitta kring detta. Att 
undersöka hur behandlare som arbetar med MI och våldsutsatta kvinnor är intressant 
då metoden har visat sig fungera väl inom flera områden vad gäller 
beteendeförändringar. Att kunna hjälpa en kvinna som levt i en våldsam relation att 
förändra sin situation skulle kunna vara av enorm vikt för framtiden. 
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Just bristen på information och forskning kring ämnet är den primära orsakerna till 
varför området våld i nära relationer valdes för denna studie då en fördjupning i hur 
MI-behandlare upplever att motiverande samtal fungerar i arbetet med kvinnor som 
varit utsatta för våld i nära relationer. Hur våldet påverkar behandlaren och samtalet 
var andra viktiga aspekter för valet av område. 

 
	

	

Teoretisk	bakgrund	
Motiverande	Samtal	
Motiverande samtal är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i rådgivning 
och behandling för att underlätta processer som syftar till förändring. Metoden används 
inom exempelvis sjukvård, inom missbruk samt inom skolan och kvinnojourer. Metoden 
bygger på att motivera individens till en beteendeförändring på sina egna premisser 
(Rosengren, 2012). 
Draycott och Dabbs (1998) beskriver MI som en vägledande och klientcentrerad 
konsultationstyp för att hjälpa individer att utforska och hantera ambivalensen kring 
beteendeförändringar. Denna betoning på ambivalens, när individen vill förändras men 
samtidigt hålla fast vid sina nuvarande beteenden, skapar problem kring motsägelser och 
dissonans.  
MI beskrevs först av Miller (1983), och vidareutvecklades därefter av Miller tillsammans 
med Rollnick som en intervention och korttidsbehandling för alkoholism när klienten 
brister i motivation och denna brist på motivation ansågs vara ett hinder för behandling 
(Miller & Rollnick, 1991; Navidian, Rostami, & Rozbehani, 2015). 
 
De fyra principerna inom MI: 
 
- Empati, innebär att behandlaren ska uppvisa förståelse för individen genom att 
respektera individens verklighetsuppfattning och dennes reaktioner utifrån känslor.  
- Utforska ambivalens, behandlaren ska vara ett stöd för individen i dennes försök 
att reda ut den egna ambivalensen. Ambivalensen här syftar till den känslomässiga 
motstridighet som kan finnas hos individen kring den nuvarande situationen och den 
eventuell förändring i sin livsstil. 
- Inre motivation, behandlaren ska stärka patientens egen förmåga att genomföra 
förändringar. Den inre motivationen styrs av yttre omständigheter och 
förstärkningsmönster. Ett beteende som styrs av den egna inre viljan är mer hållbar än 
den som styrs av yttre omständigheter (Farbring, 2010). 
- Minska motstånd till förändring, det motiverande samtalet ska minska individens 
motstånd till förändring. Motståndet kan komma ifrån brister i kommunikationen mellan 
behandlaren och individen, individens tidigare upplevelser av att ha blivit orättvist 
behandlad, behandlarens bristande skicklighet samt om behandlaren ”går före” i 
förändringsprocessen. Detta innebär att individens motstånd kan minskas genom 
behandlarens sätt att förhålla sig till saken (Farbring, 2010; Rosengren, 2012).  
Inom motiverande samtal används begreppet MI-andan, vilken finns med genom hela 
metoden. MI-andan består av partnerskap, acceptans, medkänsla och framkallande 
(Miller & Rollnick, 2013).  
Här representerar partnerskap att både behandlare och klient samarbetar aktivt då de båda 
ska ses vara experter i samtalet. MI som samtalsmetod har ett mer utforskande perspektiv 
istället för att innefatta övertalning och argument till förändring. Behandlaren försöker 
skapa en bra relation mellan sig själv och klienten vilket ska göra vägen till en eventuell 
förändring till en positiv upplevelse men inte tvingande. 
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Acceptans inom MI syftar till respekt för vad klienten har med sig och att acceptera 
individen utan att för den skull hålla med personen i allt.  
Acceptans innehåller minst fyra aspekter. Dessa är absolut värde, äkta empati, autonomi 
och bekräftelse. Det som styr samtalet är den empati behandlaren visar för klienten. Att 
förmå sig till att försöka förstå klientens känslor och tankar för att på detta sätt framkalla 
den motivation och de resurser som kan få klienten att se möjligheten till en eventuell 
förändring av det oönskade beteendet (Miller & Rollnick, 2013). 
Hur effektiv MI är som metod kan mätas genom typen av behandling och hur väl det faller 
ut för klienten. Klientens resultat har ett starkt förhållande till behandlarens skicklighet 
och empatin som behandlaren visar är av stor betydelse. (Miller, Taylor & West, 1980). 
MI-andan är en grundläggande del i metodens effektivitet. Denna anda är samarbetsvilja 
snarare än auktoritet och den syftar till att locka fram den inre motivationen hos klienten 
istället för att h i t t a  m o t i v a t i o n  u t i f r å n .  Vidare innefattar MI-andan att 
respektera klientens autonomi, det vill säga rätten till självbestämmande och hur 
engagerad klienten är kan relateras till hur bra behandlaren är på att utöva denna del av 
metoden (Miller & Rose, 2009). 
 Miller och Rollnick (2013) beskriver fyra processer som Motiverande samtal består av: 
engagerande, fokuserande, framkallande och planerande. Dessa fyra processer kan 
uppstå i följd men även som återkommande genom samtal och de går omlott.  
 
Flödet mellan dessa processer är ett bra sätt att beskriva MI. Engagerande är den process 
där behandlare och klient skapar en positiv relation och en gemenskap. Fokuserande är 
den process där samtalet kring förändring vidareutvecklas och riktas mot en bestämd 
riktning. Framkallande är det mest centrala inom Motiverande samtal och i denna process 
lockas klientens inre motivation till förändring fram. Planerande är den process som 
innehåller både ett utvecklande och löfte till förändring och skrivs ner i en handlingsplan 
(Miller & Rollnick, 2013).  
 
 

Self‐determination	theory	
Self-determination teorin valdes för att ha en bra teoretisk grund i studien och som en 
hjälp till att förstå effekten av MI och hur samtalen kan påverkas av hur klientens 
reaktioner i samtalet kan påverkas av det de varit med om, i detta fall våld i nära relationer.  
SDT är en teori som beskriver personlig utveckling och självmotiverande 
beteendeförändringar (Markland, Ryan, Tobin & Rollnick, 2005). Teorin menar att 
personers benägenheter att vilja utvecklas och deras inre psykologiska behov är 
grundläggande för den inre motivationen och för den personliga utvecklingen, samt för 
de omständigheter som främjar dessa positiva processer. För att uppnå social utveckling 
och välbefinnande alltså det yttersta av personlig utveckling, så finns det tre typer av 
behov som måste uppfylla. Dessa behov är, kompetens, tillhörighet och autonomi (Ryan 
& Deci, 2000). SDT visar på några olika delar som antingen främjar eller försvagar 
autonoma sätt att styra beteenden. I dessa hittas exempelvis föräldrars, ledares och chefers 
sätt att förstärka eller underminera den inre motivationen till en förändring i beteendet 
(Markland, Ryan, Tobin & Rollnick, 2005). 
SDT som teori ger en empirisk grund som är attraktiv då den är behjälplig i att hantera 
frågor kring varför en person vill ha en förändring och på vilket sätt motivationen till den 
samma kan förstärkas. Markland, Ryan, Tobin och Rollnick (2005) förklarar att 
jämförelser kan knytas mellan de sociala miljöfaktorerna inom self-determination theory 
och grunderna och utförandet av Motiverande samtal. MI kan stärka de eget motiverade 
förändringarna i de oönskade beteendena genom att hjälpa införlivning av andras tankar, 
värderingar och väsentliga bestämmelser av nya beteenden till att bestå av en självvald 
och större överrensstämmelse med klientens mål och självkänsla.  
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Den här processen förenklas av MI och dess bestämda tillvägagångssätt vilka medverkar 
som stöd för att uppfylla behovet av kompetens, autonomi och tillhörighet. Att stödja 
klienten till att själv sätta upp egenvalda mål och rimliga förväntningar genom positiv 
återkoppling så finns stödet till behov av kompetens med inom MI. Stödet för autonomi 
finns med i alla aspekter av MI så som undvikandet av skapande av konflikt eller tvång. 
Genom att presentera oförenligheter mellan det nuvarande oönskade beteendet och det 
beteende som klienten vill uppnå visas alternativa beteenden upp och förändringen 
kommer då från klienten själv. Genom att behandlaren visar ett äkta intresse för klienten 
och ger uttryck för empati och värme, samt undvikande av skuld och kritik, skapas ett 
stöd för behovet av tillhörighet inom MI (ibid). 
 
Motivation är i mångt och mycket en interpersonell process, det vill säga resultatet av 
samspelet mellan människor. Detta konstaterande skiljer sig från den populära teorin att 
motivation kommer inifrån (intern motivation) som ett individuellt tillstånd eller en 
egenskap. Enligt perspektivet i Motiverande samtal kan motivationsförändring inte bara 
få inspiration av, utan även uppkomma från extern motivation, det vill säga, ett 
interpersonellt sammanhang. Det förespråkas också att undersökandet och förstärkandet 
av motivation till förändring kan vara den viktigaste uppgiften när det kommer till 
stöttande i sig själv är en riktig uppgift, som även kan vara den viktigaste, när det gäller 
stödjande relationer i exempelvis behandling, sjukvård och utbildning (Miller & Rollnick, 
2002). Även inom SDT återfinns liknande argument kring extern motivation. Teorin talar 
för att den externa motivationen kan ha en stor betydelse och att beteenden som motiveras 
utifrån kan införliva en känsla av att ha valt själv (Ryan & Deci, 2000).  
 

Copingstrategier	
För att få en förståelse för hur behandlaren väljer att hantera det som kan uppkomma i 
samtal med personer som varit utsatta för våld användes coping som val av teori. Valet 
att använda Lazarus och Folkmans (1984) definition av coping, grundar sig i att denna 
förklaring av begreppet ger studien en tydlig bild av copingstrategier. Brattbergs (2008) 
förklaring av coping som begrepp valdes utifrån en vidareutveckling av Lazarus och 
Folkmans (1984) definition men också som ett komplement 
 
En begreppsförklaring av coping är hur vi arbetar för att hantera psykologisk stress 
(Lazarus 2006). Brattberg (2008) förklarar begreppet coping som en förmåga att hantera 
psykologisk stress och de tillgångar eller anspänningar som en individ använder sig av 
för att hantera, tillåta eller minska yttre och inre krav och de konflikter som kan uppstå 
mellan dessa (Brattberg, 2008). Copingprocessens syfte är att minska fysisk, 
känslomässig och psykologisk stress i relation till jobbiga händelser i livet. En individ 
med en väl utvecklad copingförmåga hanterar den aktuella situationen, även om individen 
aldrig tidigare har befunnit sig i en liknande situation (Brattberg, 2008).  
Tidigare har man särat på coping och emotioner, men enligt Lazarus (2006) är 
copingprocessen väsentlig när det kommer till känslor. Coping är en påverkansfaktor som 
indirekt inverkar på det känslomässiga sättet att reagera (Lazarus, 2006). De flesta 
personer har en inhyst tillgång att hantera kriser och återställa jämvikt. Denna tillgång, 
coping, uppstår genom inverkan, omställning eller anpassning till omgivningen, yttre 
stress, och genom det egna sättet att tyda och reagera på det som sker eller har skett, inre 
stress. En framgångsrik copingprocess kan ge en individ större självförtroende, vilket 
leder till en ökad förmåga att hantera eventuella kriser i framtiden. Om en individ har 
mindre utvecklade strategier för coping kan en kris istället få följder av psykologiska 
problem (Brattberg, 2008). 
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Coping kan delas in i två kategorier, aktiv och passiv. Den aktiva copingen handlar om 
när en individ aktivt hanterar yttre och inre hot och stress vid en jobbig händelse medans 
den passiva copingen handlar om instinktiva och omedvetna processer. Aktiv coping 
anses vara konstruktiv, alltså ett lösningsfokuserat och positivt tänkande, medan passiv 
coping ofta ses som negativ, alltså, undvikande och katastroftänkande. Målorienterad 
coping är ett exempel på aktiv coping där en planering för hantering av stress sker hos 
individen. Ett exempel på passiv coping är individen inte anstränger sig för att hantera 
det som skett, dagdrömmande och att anklaga sig själv är andra exempel (Brattberg, 
2008). 
Redan som små införskaffas verktyg för att hantera bland annat jobbiga situationer, vilket 
gör att individen kan hantera dessa utan att ha varit utsatt för den tidigare. Det är först när 
personen hamnar i en jobbig situation som copingförmågan prövas. De personer som 
saknar dessa verktyg reagerar genom att bli helt handfallna (Brattberg, 2008). 
Copingstrategier ser olika ut hos individer och ändrar sig över tid. Det som bestämmer 
vilken copingstrategi en individ väljer är vad en individ har med sig, hur en individs hälsa 
ser ut, omgivningen och hur en person känner sig i den utsatta situationen (Brattberg, 
2008; Lazarus & Folkman, 1984). Motivation och en individs kognitiva förmåga är något 
Lazarus och Folkman (1984) har som tillägg. Att använda sig av förnekelse som en 
copingstrategi kan vara konstruktivt men också negativt. Då förnekelsen används när 
individen inte kan påverka situationen kan det vara en konstruktiv strategi medans när 
förnekelsen skapar problem i nödvändig anpassning till situationen är den däremot 
negativ (Lazarus, 2006).  
 
Inom coping talar man om olika mål. Dessa är att undvika, minska, acceptera eller tolerera 
en problematisk situation (Eriksson et al., 2004).  
Lazarus och Folkman (1984) definierar vidare två typer av coping, problemfokuserad – 
och känslofokuserad coping. Generellt använder sig individen av båda typerna i jobbiga 
situationer. I det inledande skedet då känslorna är som starkast används främst 
copingstrategier med fokus på känslor. Därefter skiftar fokus till att istället använda de 
problemfokuserade copingstrategierna. De senare syftar till att förändra individens miljö 
då den är fylld av problem medans de känslofokuserade strategierna istället ska hjälpa till 
att hantera ångesten som uppstår istället för miljön kring personen (Lazarus & Folkman, 
1984). 
Valet av vilka strategier som kommer ifrån individens egna attribut så som exempelvis, 
självförtroende, tro, ålder, könstillhörighet, och utbildning (Brattberg, 2008). 
Vidare finns skillnader i hur män och kvinnor reagerar. Kvinnor tenderar att reagera på 
ett mer känslomässigt sätt medans männen män agerar mer aktivt. Kvinnor är mer 
benägna att söka stöd än män(ibid). 
Den problemfokuserade copingen är konkret och målorienterad med fokus på uppgiften 
och de yttre problemen. Vidare har den har som mål att lösa problem som orsakar 
olustkänslor hos individen (Lazarus & Folkman, 1984). Här ingår strategier för att samla 
information, planera, fatta beslut och lösa konflikter. Syftet är att lösa de problem som 
hindrar individen från att nå sina mål (Brattberg, 2008). Sammanfattningsvis kan 
problemfokuserad coping beskrivas som det den strategi som syftar till att bearbeta ett 
problem genom att konfrontera det, söka information till en lösning, prioritera och söka 
stöd hos andra kring problemet (Lazarus & Folkman, 1984). 
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Problemfokuserad coping omfattar en större mängd strategier än känslofokuserad coping.  
I en stressfull situation reagerar människan på olika sätt utifrån hur de upplever den 
aktuella händelsen. Upplevelsen tillsammans med den egna tron på hur en kommer att 
agera i situationen skapar stora skillnader på individnivå hur reaktionen kommer att bli i 
samma händelse. Där en individ upplever situationen som skrämmande och jobbig kan 
en annan känna utmaning och spänning. Coping beskrivs vara beroende av hur situationen 
ser ut men också personlighet och de egna sociala förhållanden som finns på individnivå 
(Persson, 2005).  
 
Att uppleva att ha läget under kontroll i en stressfylld situation påverkar hur en person 
kommer att må och reagera enligt Persson (2005).  
I en och samma situation har det visat sig att en individ använder sig av flera olika 
copingstrategier för att hantera stressen. Att se på olika copingstrategier som motparter är 
inte riktigt utan de ska ses som komplement till varandra. Detta innebär att en hög grad 
av coping syftar till att samverka fler strategier på en gång (ibid). 
Den stress som kommer från arbetet, alltså den arbetsrelaterade stressen, har fått ett större 
utrymme vad gäller studier och hypoteser. En av dessa hypoteser är att arbetet inte kan 
skiljas från andra perspektiv i en individs liv och att det totala sammanhanget måste sättas 
i relation till stress som kommer från arbetet. Att arbetet och familjen påverkar varandra 
samt att familjen är en bidragande del till arbetsrelaterad stress precis som arbetsrelaterad 
stress påverkar familjen är en ytterligare aspekt och de båda bidrar till stress i vardagen 
(Lazarus, 2006). 
 
Egenställda krav och förväntningar från omgivningen och på vilket sätt dessa hanteras 
kan också härledas till arbetsrelaterad stress. Bidragande faktorer för hur dessa krav tas 
omhand handlar mycket om individens förmåga till omhändertagandet, samt de attribut 
som individen har. Ytterligare faktorer är vad organisationen där individen är 
yrkesverksam har att erbjuda. (Lazarus & Folkman, 1984). 
För att hantera stressande situationer i arbetslivet nämns två olika copingstrategier. Den 
ena är att vara förberedd exempelvis genom planerade möten men också att utveckla sin 
egen skicklighet och kompetens. Den andra strategin är att se kraven på individen i sin 
yrkesroll och betydelsen av densamma genom ett mindre kravfyllt perspektiv. 
Funktionen av copingstrategier 
Personer med en hög grad av förmåga till användande av coping har ofta en mer positiv 
inställning till sig själva. Vidare tenderar dessa personer att vara mer positivt inställda till 
sin omgivning och livet i stort samt ha ett lösningsfokuserat tänkande.   
Det egna måendet påverkar förmågan till coping. När en person mår dåligt försämras 
också copingförmågan. Stress är en ytterligare faktor som påverkar copingförmågan 
negativt vilket i sig leder till att det skapas en ond spiral då den försämrade 
copingförmågan ökar stressen (Brattberg, 2008). 
 
Sammanfattningsvis delas de resurser en person har till coping in i inre och yttre resurser. 
De inre består av de egna attributen så som självbild, förmåga till positivt tänkande och 
att känna ett sammanhang i situationen. De yttre resurserna kan vara exempelvis, socialt 
liv, ekonomi och tid. Individer utnyttjar ett antal olika copingstrategier i olika föreningar. 
Att tala om god eller negativ coping är inte korrekt utan varje strategi för coping kan 
fungera väl i vissa situationer medans det kan vara verkningslöst i andra (Brattberg, 
2008). 
 
 
 
 
 
 



	
 

9 
 

Utveckling	av	tekniker	inom	MI	
Utöver klienternas upplevelser kring effektiviteten av MI som behandlingsmetod så är ett 
stort område som det har forskats på hur teknikerna i arbetet av metoden kan utvecklas. I 
en studie från 2010 utforskades skillnaderna mellan behandlare som fått experthjälp och 
behandlare och som tagit hjälp av kollegor, jämfört med de utövare av MI som endast 
haft hjälp i form av exempelvis egenstudier. Det visade sig att den första gruppen, de som 
tagit experthjälp eller hjälp från kollegor, höjde sin kompetens inom utförandet av 
motiverande samtal i väsentligt högre grad. Studien visade på att en kombination av 
handledning och grupparbete utvecklar tekniker inom MI samt att ta hjälp från sina 
kollegor fungerar som ett positivt tillvägagångssätt (Martino et al., 2010). 
I en meta-analys från 2013, där studieresultat för utvecklande av tekniker inom 
motiverande samtal från de senaste 20 åren togs med, framkom att studier på egen hand 
fungerar bra för nybörjare inom metoden och att det i ett senare skede krävs professionell 
handledning och coachning för att utveckla den egna förmågan rörande MI (Roten, 
Zimmermann, Ortega & Despland, 2013).  
 
2012 genomfördes en studie där tre grupper fick tre olika strategier till att utveckla sin 
förmåga inom MI. De behandlare som hade en lägre grad av utbildning visade sig ha stor 
behållning av att få handledning under pågående samtal för att utveckla sina tekniker 
inom själva MI-andan och det reflektiva lyssnandet. De behandlare som hade en högre 
grad av utbildning inom metoden hade en större behållning av att använda sig av 
inspelning av samtalen för sin utveckling MI. De behandlare som befann sig på en lägre 
verbal färdighetsnivånivå och som var mer abstrakta i sin tanke visade sig ha större 
behållning av att kombinera direkt handledning och inspelning av samtalet för att utveckla 
teknik inom utförandet av metoden.   
 
Vidare hittades underlag som visade på att behandlarens utmärkande egenskaper också 
har effekt på hur välfungerande de skilda sätten att utveckla de egna teknikerna för MI 
ger för utfall. Behandlarens kvaliteter sammankopplades exempelvis med andan inom 
Motiverande samtal och skickligheten i det reflektiva lyssnandet (Carpenter et al., 2012).  
 
I en studie från 2010 framhålls ändå att MI som är en enkel metod i teorin, inte behöver 
vara enkel för utövaren att ta till sig. Exempelvis har behandlare berättat att förmågan till 
att prestera bra i sina motiverande samtal kan skilja sig från dag till dag beroende på 
behandlarens eget mående och hur behandlaren känner sig vid det specifika 
samtalstillfället (Lindqvist et al., 2010) . 
 
 

Våld	i	nära	relationer	
Våld i nära relationer sker som oftast hemma och innefattas av alla olika typer av våld 
som kan förekomma mellan medlemmar i en familj eller mellan vuxna personer som är 
eller har varit involverade i en intim relation. Relationen kan vara eller ha varit både 
heterosexuell eller samkönad vilket betyder att förövare och offer kan vara både man eller 
kvinna (Howard, Trevillion & Agnew-Davies, 2010).  
Fokus för denna studie har legat på kvinnor som varit utsatta för våld och hur MI-
behandlare som arbetar med målgruppen upplever MI som samtalsmetod. 
Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhälls- och folkhälsoproblem. Kvinnor i alla åldrar 
och samhällsklasser drabbas av våldet och det är en av de främsta orsakerna till sjukdomar 
och dödsfall hos kvinnor världen över (Grände mfl, 2009). Utöver att våldet är ett 
samhällsproblem är det även ett folkhälsoproblem, ett jämställdhetsproblem, ett problem 
som kan verka osynligt samt ett brott mot mänskliga rättigheter (Hyden, 2011).  
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Våld i nära relationer är oftast en rad ageranden av varierande grad så som små 
utstuderade handlingar till allvarliga förbrytelser. Våld är oftast sammankopplat med 
fysiskt agerande, som exempelvis slag eller sparkar, vilket kan bedömas som en alltför 
begränsad avgränsning av ordet i sig (Howard et al., 2010; Isdal, 2001).  
Våld bör ha en bredare definition där allt från fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt 
materiellt och latent våld får plats. Det fysiska våldet innefattas av att bli knuffad, få en 
örfil, bli strypt slagen eller sparkad på. Det psykiska våldet innefattas av kränkningar, att 
bli förödmjukad nedtryckt verbalt, hot och eller att exempelvis skrämma genom 
aggressiva ageranden (Isdal, 2001; WHO, 2002). 
 
Våldsutsatta kvinnor har ofta en förmåga att ta skuldbelägga sig själva för det som hänt. 
Detta i kombination med känslor av skam skapar ofta svårigheter för kvinnan att berätta 
om sin situation och söka stöd i sin omgivning (Larsdotter 2011). Efter en lång tid i en 
relation fylld av våld är det ofta inte tillräckligt att erbjuda kvinnorna krissamtal utan det 
kan behövas en ytterligare komponent i form av terapi eller behandling. Dessa kvinnor 
har ofta utvecklat PTSD som manifesteras i exempelvis oförklarlig smärta, dissociation 
och ett aggressivt och utagerande beteende (Heimer & Sandberg, 2008). 
 
Skam och våld har en nära relation och den ena ger näring åt den andra. Våld i en nära 
relation betraktas ofta som en privat angelägenhet inom familjen och skammen är ofta 
stor. Individer i en familj som lever med våld i sin vardag kan ha svårt att prata om det 
både inom och utanför hemmet. Det som står klart är att våldet inte kan skyllas på 
kvinnan. Det är alltid våldsutövaren som är ansvarig (Kastling, 2010). 
 
2010 gjorde Socialstyrelsen en studie på uppdrag för regeringen där det framkom att 
kvinnor som upplevt våld i en nära relation själva uppgav att de mådde sämre rent 
psykosocialt än icke våldsutsatta personer. Vidare framkom det att kvinnorna levde under 
sämre förhållanden rent ekonomiskt, de hade ett mindre socialt nätverk med personer de 
litade på, högre grad av sjukskrivning och fler åt någon form av läkemedel. Kvinnorna 
mådde psykiskt dåligt och flertalet hade funderat på att ta sitt eget liv. Alla dessa faktorer 
som framkom som ett resultat av studien pekar på att just denna grupp av kvinnor har ett 
större behov av stödinsatser (Scheffer Lindgren, Bergkvist, Dufort & Tengström, 2010). 
 
Att arbeta med MI som samtalsmetod för dessa kvinnor kan bidra till en medvetenhet om 
den egna situationen. Vidare ger MI kvinnan valet att delta och på vilket sätt, inget är 
tvingande. Om behandlaren kan locka fram motivation ifrån kvinnan vilken leder till en 
förändring så finns det mycket att vinna bara genom att skapa en medvetenhet kring 
alternativ. Våldet ställer indirekt också höga krav på behandlaren och hur väl utvecklade 
dennes förmåga är till att hantera situationen  
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Syfte	
Efter att ha gått igenom den tidigare forskning som jag hittade om MI, framgår en tydlig 
avsaknad av studier ur behandlarens upplevelse av metoden. Detta perspektiv ligger till 
grund för denna studies syfte. Syftet är att undersöka behandlare som arbetar med våld i 
nära relation och deras upplevelser av att utöva MI i behandlade syfte. Valet av 
behandlare inom just detta område grundar sig i en undran kring problematiken rörande 
MI-andans fokus på valfrihet och inre motivation kontra de våldsutsatta kvinnornas skuld 
och skam som uppstått till följd av en våldsam relation. Frågeställningarna är: 
 
- Vilka vinster upplever behandlarna med MI? 
- Vilka hinder upplever behandlarna med MI? 
- Hur upplever behandlarna att våldet påverkar samtalen? 
- Vilka metoder upplever behandlarna är effektivast för att bli en bättre MI- 
behandlare?  
 

 
 

Metod	
Forskningsmetod	
I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod använts. Detta för att studiens syfte, att 
undersöka hur behandlare som arbetar med MI upplever metoden i arbetet med våld i nära 
relationer, gör det till ett lämpligt val. I den kvalitativa metoden kan forskaren gå in och 
titta på enskilda fall samt försöka få fram en insikt och djupare förståelse om exempelvis 
upplevelser vilket är fallet i den aktuella studien. Genom deltagarens erfarenheter kan vi 
förstå världen (Kvale & Brinkman, 2009). 
I studien har semistrukturerade intervjuer använts. Kvale och Brinkmann (2009) 
beskriver detta som en intervju där man har en intervjuguide med frågor men följer upp 
med följdfrågor om det behövs eller passar. Som ett stöd till mina intervjuer har jag använt 
en intervjuguide (se bilaga 1). Denna intervjuguide är en i förväg formulerad modell som 
syftar till att skapa ett stöd vid intervjuerna och samtidigt ge en möjlighet till frihet för 
deltagaren. Detta för att kunna få fram upplevelserna och perspektiv då intervjuerna syftar 
till att lyfta deltagarens livsvärld och relationen till denna (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
 

Undersökningsdeltagare	
Deltagarna i denna studie bestod i fem kvinnor och en man. Av de fem kvinnorna var tre 
anställda på kvinnojourer i länet och två av dem arbetade inom socialtjänsten. Mannen 
som valde att delta arbetade på en enhet där arbetet utgår ifrån både våldsutsatta och 
förövare. Hans primära arbetsuppgifter var dock arbetet med de som upplevt våld. 
Åldersspannet på deltagarna sträckte sig mellan 32-54 år. Det finns flera olika 
yrkesgrupper som arbetar med MI i samtal med våldsutsatta kvinnor. Dessa yrkespersoner 
finns inom kvinnojourer, socialtjänst, landstinget och kommuner. Ursprungligen 
kontaktades 20 personer från olika kommuner i länet via mail, med frågan om det fanns 
personal som arbetade med våldsutsatta och i det arbetet använde sig av Motiverande 
samtal. Vidare ställdes frågan om det fanns intresse och möjlighet till att medverka i 
studien.  
 
Av de tjugo kontakterna återkopplade tolv varav flest var kvinnojourerna. Av dessa tolv 
var åtta intresserade av att medverka medans fyra angav tidsbrist och hög arbetsbelastning 
som orsak till att stå över intervjuerna. Ytterligare två valde att avstå strax innan 
intervjuerna då tiden saknades.  Informanterna bestod slutligen av sex personer som alla 
aktivt utövar MI som samtalsmetod i sitt arbete med våldsutsatta. Deltagarna bestod av 
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fem kvinnor och en man. Erfarenheten av att jobba med MI varierade mellan ett till åtta 
år. Erfarenheten att arbeta med MI och våldsutsatta kvinnor varierade mellan ett och fyra 
år. Undersökningsdeltagarna bestod av fyra personer från olika kvinnojourer i länet det 
och två personer speciellt anställda av kommun för att samordna ärenden inom våld i nära 
relationer.  
 

Intervjuguide	
Frågorna i intervjuguiden har skrivits utifrån syfte och teoretisk bakgrund och formulerats 
på ett sätt som skapar utrymme för deltagaren att beskriva situationer med sina egna ord.   
Studien bestod av sex semistrukturerade djupintervjuer som varade mellan 30 till 75 
minuter. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide som konstruerats 
specifikt för denna studie. Vidare var intervjuguiden grupperad i fyra delar med frågor 
kring vinsterna med MI, hinder med MI, frågor kring våldets påverkan på samtalen samt 
hur en blir en bättre MI-behandlare.  
Med semistrukturerade frågor menas att det finns redan bestämda frågor att utgå ifrån 
men att det också lämnas utrymme till följdfrågor. Att använda sig av en semistrukturerad 
intervju syftar till att finna en förståelse för deltagarens perspektiv där den egna 
livsvärlden står i fokus (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Då denna studie strävar efter att få fram svar på hur deltagarna själva upplever MI som 
samtalsmetod i arbetet med våld i nära relationer är det högst relevant att deltagarna får 
besvara frågorna fritt. Detta för att få fram deras verkliga upplevelser. För att få fram vad 
som var viktigt för deltagarna ställdes till en början breda och öppna frågor under varje 
del av intervjuguiden. Syftet med att börja intervjuerna med denna typ av frågor var för 
att få en spontan reaktion från undersökningsdeltagaren som sedan ”trattades” ner till mer 
specifika frågeställningar. Exempelvis under gruppen med frågor om vinsterna med MI 
började frågeställningarna med just frågan om vilka vinster deltagaren kunder redogöra 
för gällande motiverande samtal som metod. För att få fram deltagarens upplevelser så 
ställdes även följdfrågor som inte nödvändigtvis fanns med i intervjuguiden men som var 
intressanta för studiens syfte.  
 
Intervjun börjar med inledande information där en presentation av författaren, studiens 
syfte, intervjuns upplägg samt information om möjligheten till att avbryta intervjun när 
som helst om så önskas tas upp. En fråga om det känns bekvämt med bandinspelning 
ställs också för att säkerställa ett godkännande. 
Vidare ställs frågor om deltagarens bakgrund så som namn, ålder, arbetsplats, 
arbetsgivare och hur länge deltagaren varit yrkesverksam inom MI och våld i nära 
relationer. Denna del avslutas med frågan om utbildningsbakgrund. Efter 
bakgrundsfrågorna påbörjas själva intervjun som är indelad i fyra teman. Dessa teman 
ligger till grund för studien och har som uppgift svara upp till syftet och de 
frågeställningar som ämnas besvaras. Vinster med MI, hinder med MI, våldets påverkan 
på samtalet samt att bli en bättre MI-behandlare är de teman som frågeställningarna 
landar under. Varje tema börjar med frågeställningar som är mer specifika för att sedan 
sluta med en fråga där deltagaren få beskriva situationer som är relevanta för temat. 
Intervjuerna spelas in och kompletteras med anteckningar i de fall det känns viktigt. 
 
 
 
 
Procedur	
Av de sex deltagarna som intervjuades var ingen av dem tidigare känd för mig. Och 
samtliga hade fått information om studien av en chef eller verksamhetssamordnare, vilken 
hade vidarebefordrat förfrågan om medverkan till studien från mig. När antal deltagare 
stod klart kontaktades de olika instanser som valts ut via telefon, där de fick en 



	
 

13 
 

genomgång av tanken med studien, och vad den skulle komma att innebära för deltagarna. 
Detta samtal följdes av ett mail med ytterligare information och frågan om det fanns ett 
intresse av ett deltagande. Ett missivbrev skickades ut till de deltagare som uppgav ett 
intresse av att medverka. Detta skedde innan intervjuerna och att vara säker på att 
deltagarna läst brevet gavs en ytterligare chans vid själva intervjutillfället att gå igenom 
informationen. Vidare gavs tid till frågeställningar om det fanns några frågetecken kring 
brevet.  
I missivbrevet beskrevs syftet med studien och deltagarna fick information om att all data 
som uppkom i studien skulle behandlas konfidentiellt och att deltagandet i studien var av 
fri vilja med möjlighet att avbryta precis när som helst i processen. När all information 
var överlämnad och klar startades inspelningen och därmed intervjun. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av en mobiltelefon och kompletterades med anteckningar.  
Anteckningarna hade två syften, dels för att minnas något som upplevdes viktigt för egen 
del men också som ett sätt att minnas svar som kändes luddiga och för att kunna gå 
tillbaka i frågan med en förtydligande fråga. 
 
Anteckningarna gjordes för hand. Det fanns en tanke med att inte använda datorn och det 
mynnade ut i att en dataskärm kunde verka som en avskiljning mellan deltagaren och mig 
vilket inte var önskvärt. Frågorna utgick ifrån intervjuguiden vilken fanns som stöd för 
eventuella utsvävningar från ämnet. Flera av frågorna fick följdfrågor för att få ut så 
mycket som möjligt av deltagarens upplevelser och för att på detta sätt öka förståelsen 
för den samma. Alla intervjuer utfördes i ett avskilt rum på deltagarnas arbetsplats. 
 

Databearbetning	
All data har behandlats med stöd utifrån av en innehållsanalys med en induktiv ansats 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Inledningsvis lyssnades intervjuerna igenom och skrevs ner 
ordagrant i ett Word dokument. Efter att ha gått igenom varje transkription för sig intervju 
analyserades de. Genom att leta efter betydelsefull information för studiens 
frågeställningar sorterades delar av meningar ut från intervjuerna. Efter detta utskildes 
meningarna för att få fram det primära i det som deltagarna sagt utifrån begrepp och 
meningar. Vidare placerades dessa begrepp och meningar under teman, under de olika 
frågeställningarna.   
 
Att ha skrivit ner alla intervjuer i ett dokument samt att ha tillgång till anteckningarna 
gjorde bearbetningen av materialet enklare då jag fick en bättre bild än om jag endast 
hade lyssnat på intervjumaterialet. Bearbetningen av materialet syftade hela tiden till att 
svara på studiens syfte och frågeställningar. Resultatet av analysprocessen utmynnade 
slutligen i fyra svar rörande de upplevda fördelarna med MI. Dessa var: klientcentrerad 
styrning av samtalet, tydliga verktyg, plantera en tanke hos klienten samt behållning för 
båda parter. 
 
Tre svar kopplades samman med frågeställningen rörande hinder med MI: klienternas 
agerande, klientens tvekan och rollförvirring. Frågeställningen rörande våldets påverkan 
på samtalet gav i två svar: motstånd och tidsbrist. Gällande frågeställningen om att bli en 
bättre MI-behandlare återfanns två svar: handledning och inspelning av samtal.   
 
Under hela bearbetningen av det insamlade materialet har hänsyn tagits till varje enskild 
persons intervjumaterial för att se till alla beskrivningar av behandlares perspektiv på MI 
utifrån de fyra frågeställningarna har varit i fokus. Dessa beskrivningar har sedan 
sammanställts med de svar som hittats i intervjumaterialet från samtliga deltagare. 
Tillvägagångssättet kan liknas vid den hermeneutiska cirkeln (Kvale & Brinkmann, 2009) 
där forskaren utifrån en oklar och instinktiv uppfattning om textens helhet tolkar de 
enskilda delarna vilka sedan återges i sin helhet.  
 



	
 

14 
 

När forskarens meningstolkningar av materialet avslutas innebär det att forskaren har nått 
en inre kontext utan logiska motsättningar. Forskaren tar också hänsyn till autonomin rent 
textmässigt vilket betyder att materialet förstås utifrån dess egen referensram (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
 
 
 
 

Resultat	
Resultatet är utformat utifrån de frågeställningar som ligger till grund för själva studien. 
I analysen av vinster med MI hittades fyra svar, hinder att arbeta med MI mynnade ut i 
tre svar, våldets och skammens påverkan uppvisade två svar och hur man blir en bättre 
MI-behandlare hittades två svar. De svar som presenteras i samband till studiens frågor 
illustreras med citat från det insamlade materialet. 
 

Vinster	med	MI	
Klientcentrerad	styrning	av	samtalet.  
En vinst som kommer fram i relation till frågeställningen kring vinsterna med MI handlar 
om att klienten är den som hela tiden bestämmer vad samtalet ska handla om. Klienten är 
även den person som avgör hur länge samtalet ska pågå och vad som ska antecknas från 
samtalet. Dessa regler är tillämpningsbara så länge som inga hot om våld eller tankar om 
att skada den egna personen framkommer. Om sådana aspekter framkommer i samtalet 
har behandlaren en skyldighet att rapportera detta.  
 
Ett samtal utgår alltid ifrån en frivillighet från klienten vilket i sig leder till att behandlaren 
kan känna sig trygg i det egna arbetet med motiverande samtal, då behandlaren vet med 
säkerhet att klienten inte ingår i samtalet under tvång. Frivilligheten och det faktum att 
klienten medverkar kan också vara en indikator på att klienten har ett intresse av att delta. 
Följande uttalande kan visa på att detta är fallet: Allt utgår från klienternas premisser. De 
äger sin tid och det står dem fritt att avstå ett samtal. De väljer själva om de vill prata. 
 
Samtalet sammanfattas av behandlaren och det som framkommer återkopplas till klienten 
som går igenom sammanfattningen och godkänner densamma.  
Återkopplingen är en försäkran och skildring av samtalen vilket kan öka klientens 
upplevelse av att vara betydelsefull och bli väl behandlad. Samtalet får genom 
sammanfattningen också en mer professionell profil.  
Återkopplingen är också ett stöd i att klienten har blivit förstådd och lyssnad på och skapar 
också en möjlighet att rätta till sin berättelse om det kan ha uppstått något missförstånd 
mellan parterna.  
En behandlare berättade att: Ofta så säger kvinnorna att de känner sig mer förstådda och 
bekräftade när de sitter i motiverande samtal än i andra samtalsformer. 
 
 
Inom motiverande samtal är det rätten till att själv få bestämma av stor vikt. Detta 
tillsammans med att bli bemött med respekt och empati.  
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Tydliga	verktyg. 
Denna vinst med MI som samtalsmetod visar på hur arbetssättet och verktygen genererar 
positiva effekter. Genom att ha tydliga verktyg för hur ett motiverande samtal skall 
genomföras skapas en trygghet för behandlaren som kan lita på de här verktygen under 
samtalet. Några av dessa verktyg är att inte använda frågor som det enbart går att svara 
”ja” eller ”nej” på utan öppna frågor som ger utrymme för klienten att utveckla sina tankar 
under processen.  
 
Vidare är reflektion och aktivt lyssnande två ytterligare verktyg att använda sig av i 
samtalet.  
En av behandlarna uttryckte sig på följande sätt: Äntligen har jag hittat en nyckel till 
problemen som kan uppstå i ett samtal, som typ när det kanske låser sig helt eller man 
kommer av sig, eller det blir tyst. Nu känner jag att jag har verktygen för att lösa detta. 
 
Plantera	en	tanke	hos	klienten.  
Svaret ”plantera en tanke” förklarar processen i samtalet och att även om den önskade 
beteendeförändringen inte uppnås fullt ut så har behandlaren planterat en tanke om 
alternativ för framtiden. Att få klienten att erkänna ambivalensen inför den situation eller 
det beteende som finns är ett sådant exempel. Att klienten ser att det finns både bra och 
dåliga saker i beteendet istället för endast bra, skapar ambivalens och genom det skapas 
en tanke på en beteendeförändring.  
Att få fram denna bild och sedermera ge klienten en alternativ riktning så påbörjas 
processen. En behandlare berättade: De kvinnor som har motiverande samtal, de får ju en 
chans till hjälp. Kanske inte jättemycket men man har ju möjlighet att plantera en tanke 
om förändring åtminstone. 
Bara tanken på att det finns alternativa beteendemönster som kan vara mer positiva för 
klienten kan skapa en vilja till att förändras och även svar på hur en förändring skulle 
kunna gå till. Detta kan också verka som en positiv motivationsfaktor för behandlaren då 
det öppnar upp för möjligheten att denne kan erbjuda sitt stöd på flera olika sätt. En 
behandlare berättade att: Det jag känner har varit mest givande är att hjälpa kvinnan att 
själv formulera en önskan till förändring. Och att tillsammans med henne leta upp positiva 
tankar kring hur det skulle kunna förverkligas. 
 
Behållning	för	båda	parter.  
Denna vinst med MI som samtalsmetod handlar om att MI är en metod som behandlare 
säger ger ett bra gensvar från klienten, vilket i sig skapar en positiv upplevelse för 
behandlaren. Vidare ger detta gensvar ett slags bevis på att ett bra arbete har utförts. 
Klienterna uttrycker allt som oftast sig positiva efter ett motiverande samtal vilket ger 
behandlaren positiv feedback.  
 
En deltagare säger: Jag upplever ju att det gensvar jag får från kvinnorna är bra, positivt 
oftast. Ofta ber de om ursäkt för att de pratar för mycket vilket är hur bra som helst. Att 
de känner sig bekväma med samtalet på ett bra sätt.  
 
Ett samtal med MI som metod verkar alltså utvecklande för båda parter. Klienten i sin 
egen process i ett förändringsarbete men även behandlaren som kan utvecklas både 
personligt men även stärkas i sin kunskap och sitt arbete som utövare av MI.  
 
En behandlare berättade:  
 
”Jag är privat ingen framåt person som tar plats och pratar med människor jag inte känner. 
Bara tanken på att sitta och samtala med någon ensam i ett rum var lite läskigt. Men MI 
har verkligen hjälpt mig med det här och nu är jag så självsäker i att jag faktiskt är bra på 
det här att jag kan prata med vem som helst.”  
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Sammanfattning av vinster med MI 
Att klienten själv bestämmer om huruvida ett deltagande ska ske och därefter hur samtalet 
ska se ut uppges som en stor vinst med MI. Detta tillsammans med att klienten får en 
återkoppling för att minska riskerna för missförstånd skapar en trygghet för både klient 
och behandlare och leder till ett ökat förtroende mellan parterna. Att MI som metod har 
redan utarbetade tillvägagångssätt för att leda samtalet mot målet och ger behandlaren en 
trygghet i de verktyg som finns att använda, leder till att samtalen får ett positivt flöde. 
Vid exempelvis tystnad eller genom ett empatiskt bemötande skapas ett bra samtal. 
Genom att starta en process hos klienten, ett tankemönster som visar på alternativa 
beteenden, planterar behandlaren en tanke hos klienten. Detta leder till en känsla av att 
ha uträttat något i samtalet för behandlare.  
Vidare beskrivs MI som en samtalsmetod där både klient och behandlare får ett utbyte. 
Detta genom att klientens process startas och leds med stöd av behandlaren men också 
för behandlaren genom den positiva och direkta feedback som lämnas av klienten. Detta 
sammantaget skapar ett klimat som ger behandlaren ett större självförtroende vilket leder 
till bättre samtal. 
 
 
Hinder	med	MI	
Klientens	agerande 
Svaret hör ihop med frågeställningen om hinder som finns i arbetet med motiverande 
samtal och handlar om hur klientens agerande inverkar på behandlarna ur olika 
perspektiv. Tystnad från klienten, påverkan av vad klienten har berättat, samt klientens 
närmaste krets, kan samtliga vara påverkansfaktorer till hur klientens agerande inverkar 
på processen.  
Att klientens motivation kan påverkas av hur andra personer i den direkta närheten pratar 
och tycker om MI utanför behandlingen, är ett ytterligare exempel. En behandlare 
uttryckte sig:  
 
”En stor del är ju de personer som kvinnan har runt sig i vardagen och hur de ser på hennes 
förändring. Ibland är det ju så att alla inte ser hur viktigt det är för kvinnan utan tycker att 
det är onödigt att hålla på att prata om saker hela tiden. Den inställningen, när man hört 
den tillräckligt ofta, blir ju en sanning och då sjunker ju motivationen till att medverka.” 
 
Detta kan bidra till olika hinder i behandlarnas arbete med samtalet då det kan uppstå en 
känsla av förvirring och att processen stannar av.  
En annan behandlare berättade: 
 
”Mycket handlar om klienten, vem det är man har samtal med. Några kvinnor sitter mest 
tysta och det är ju jättesvårt att ha samtal när den andra parten är knäpptyst. Det känns 
påtvingat och då försvinner ju hela grunde för MI med MI-andan och allt. När det blir så, 
när det inte finns någon motivation så är det svårt att komma framåt”. 
 

 
Klientens	tvekan. 
Detta svar utgör ett hinder genom att klienters tvekan kan komma att ha inverkan på 
behandlares arbete med MI. En tvekan inför att ens starta det första samtalet, en tvekan 
till möjligheten att MI ska kunna hjälpa klienten, en tvekan inför om behandlaren går att 
lita på.  
 
 
 
 
 



	
 

17 
 

Alla dessa kan göra det svårt för behandlaren att komma framåt i processen då dessa 
ageranden från klienten skapar motstånd. En behandlare uttryckte: 
 
”Kvinnorna har ofta levt i ett våldsamt förhållande under en längre period och flera av 
dem är kvar hos männen fortfarande. Om de inte lever tillsammans så finns ofta mannen 
med, särskilt när det finns gemensamma barn. De har haft tusentals samtal med 
socialtjänst, polis, sjukvård och har kanske inte känt att de fått ut något av det annat än 
att de har fått berätta om våldet igen och igen. Själva är de ju fast i sitt liv och har inte 
märkt av att något har förändrats trots alla människor som de har berättat för. Så varför 
skulle jag och mina samtal vara annorlunda mot de samtal de haft innan liksom. Det är 
kanske inte jättekonstigt att de inte går in med öppenhet och tillit från början”.   
 
En annan behandlare berättade: 
 
”De vill ju förändras och bryta det beteende de har men de har ofta försökt så många 
gånger och inte kommit någonstans att de liksom tror att det alltid kommer vara så här. 
Att de bara får leva med sin situation. De tackar jag till insatsen med MI på ren rutin men 
de vill egentligen inte vara med. De har nog svårt att se hur det skulle kunna förändra 
något men de känner sig tvingade att tacka ja för att inte bli ifrågasatta”.  
 
Denna tvekan till att inleda behandlingen med MI kan förklaras med att klienten inte har 
kunskap om vad metoden innebär. Svårigheter för behandlaren att förklara vad MI är och 
samtidigt skapa ett intresse hos klienten till att medverka har ofta uttalats från behandlare. 
En tveksamhet gentemot behandlare från klienten kan möjligen knytas samman till detta 
hinder. En behandlare berättade: 
 
”Problemet är kanske att inte all vill ge det en chans av olika anledningar. Dels för att de 
tror det är ett psykologsamtal vilket kan vara skrämmande. Det är ju så trist för det är så 
många av de här kvinnorna som skulle kunna få ut så mycket av de här samtalen. Ja så en 
nackdel kan faktiskt vara att man pratar om MI med kvinnan för det leder ju till att man 
måste förklara vad MI är och då är det många som väljer att inte medverka” 
 
Att tidigare insatser och misstron till samtalsmetoder i stort skapar hinder för MI samt att 
klienten kan ha andra prioriteringar skapar hinder för samtalet att komma framåt. 
 
 
Rollförvirring.  
Detta hinder handlar om att behandlarens upplevelse av att det kan vara svårt att skapa en 
klarhet i den egna rollen som behandlare inom MI då det ofta är flera personer och insatser 
inblandade i klientens liv. När samtalen kommer igång kan det vara svårt att förhålla sig 
till att bara vara MI-behandlare och inte gå in i de andra processerna i klientens livsvärld. 
Det kan skapa förvirring hos klienten också då de kan ha flera insatser från exempelvis 
socialtjänst eller öppenvård och de då kan tycka att alla kan hjälpa dem med allt 
oberoende på vilken insats de arbetar med. Ett hinder blir då att klienten kanske får svårt 
att fokusera på endast motiverande samtal när detta ska genomföras utan vill gå in andra 
delar de vill ha hjälp med. Ofta kan det handla om praktiska saker som ekonomisk 
ersättning, familjerättsprocesser osv.  
 
 
 
När ett klargörande över behandlarens roll tydliggörs för klienten uppstår en förvirring 
som kan leda till ett skadat förtroende. Klienten kan känna att MI inte är deras högsta 
prioritering i allt kaos och om de inte kan få hjälp med de andra faktorerna så kan det var 
svårt att inte behållningen av samtalet. En ytterligare förvirring för klienten är att många 
andra typer av behandlingar innehåller delar och komponenter från motiverande samtal 
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vilket kan betyda att liknande frågor ställs till klienten men med olika Annars kan 
förvirring hos klienterna uppstå då flera behandlingsinslag innefattar inslag av MI, vilket 
kan innebära att liknande frågor ställs men med olika avsikter. En av behandlarna 
berättade: 
 
”I och med att jag har flera roller i mitt yrke där jag kan träffa kvinnorna fast i andra 
sammanhang så är det ännu viktigare att var tydlig med vad som är min funktion i varje 
situation. Många gånger kan nog kvinnan uppleva att jag upprepar mig då jag frågar 
samma frågor för de menar ju att jag redan har svaret på frågorna. Det är viktigt att ha 
klart det målbeteende som man ska arbeta efter i det läget. ” 
 
Många gånger upplever MI-behandlaren att det vore önskvärt att endast ha en roll i sitt 
yrke då det ofta inträffar att klienten träffar behandlaren i andra sammanhang. Med flera 
roller ökar förvirringen hos klienten då det kan uppstå motsättningar som skapar problem 
för relationen mellan klient och behandlare. Ena gången träffas man för ett förtroligt 
samtal och nästa gång ska man diskutera extra utgifter för ekonomin. Detta kan skapa en 
maktobalans som gör det svårt att föra ett bra MI-samtal. Ofta så har olika instanser olika 
önskemål när det kommer till klienten och det kan bidra till att behandlaren hämnar i en 
obekväm sits. När inte alla inblandade parter har samma mål skapas onödiga problem. 
Klientens önskemål och exempelvis socialtjänstens behöver inte alltid vara i samklang. 
En av behandlarna beskriver konflikten mellan socialtjänstens krav och klientens behov 
såhär: 
 
”Ibland känns det som att socialtjänsten har svårt att förstå konflikten som uppstår mellan 
mig och kvinnan när de i stort sätt kräver att jag ska lösa problemen så de kan gå vidare 
trots att kvinnan har en längre startsträcka eller jobbar med förtroendet, ja då blir det svårt 
för att inte säga omöjligt. ” 
 
Sammanfattning av hinder med MI 
Hur klienten agerar i samtalet, påverkan från det som upplevts samt påverkan från den 
omedelbara omgivningen och dess inställning till MI kan alla skapa hinder för MI som 
samtalsmetod. Att klienten själv upplever att ännu ett samtal inte kommer att förbättra 
situationen eller måendet och svårigheter i att bygga upp ett förtroende tas också upp som 
hinder då klienten tvekar till att MI kommer bidra med något. Även om det kan finnas en 
önskan till förändring kan det vara svårt att se vinsterna med samtalen. 
 
 

Våldets	påverkan	
Tidsbrist. 
Detta hinder handlar om att den svårighet som arbetet med kvinnor som har varit utsatta 
för våld i nära relationer innebär och hur detta påverkar samtalen. Att få höra kvinnornas 
historier och sedan ta hand om dessa historier utan att påverkas som behandlare i samtalet 
upplevs svårt. För att fortsatt hålla sig professionell krävs en hög grad av medvetenhet 
och självinsikt från behandlaren. Den tidsbegränsning som finns i arbetet skapar hinder 
då många av kvinnorna tvingas flytta eller helt enkelt prioriterar bort behandlingen för 
andra saker de anser vara mer viktiga.  
 
 
 
Att skapa en relation till en kvinna som varit i kontakt med myndigheter och behandlare 
utan att ha tillförts något annat än en högre grad av skam och skuld genom dåligt 
bemötande, behöver tid för börja lita på MI-behandlaren för möjligheten till att skapa 
motivation till en förändring.  
 



	
 

19 
 

Tidsaspekten i insatsen gör att kvinnan kan uppleva att det inte är lönt att påbörja en 
behandling när det är osäkert hur länge kvinnan kommer att vara kvar i kommunen. Och 
om kvinnan väljer att medverka påverkar det samtalet då engagemanget och motivationen 
är otillräcklig. En behandlare på kvinnojour berättade: 
 
”Problemet är att vi träffar kvinnan under en period där allt är kaos. Kvinnan vet inte var 
hon ska bo, ekonomin och våldets omfattning kommer fram när de kommit ifrån 
situationen. Att en behandling skulle vara det viktigaste just nu när jag inte har några 
kläder eller kan betala räkningarna för en lägenhet dit de inte kan gå är mer viktigt. Ofta 
är de i ett läge där de inte vill annat än fly och ligger på sina kontakter på socialtjänsten 
att få komma vidare någon annanstans. De vill bara fly så långt bort som de möjligen kan. 
Det gör det svårt att påbörja MI-behandlingen även om det skulle vara bra för kvinnan. ” 
 
Tidsaspekten får behandlaren att uppleva hinder i att skapa en relation till klienten. Detta 
påverkar samtalskvalitén då just känslan av en förtroendefull relation är av vikt för att få 
klienten att öppna sig för behandlaren. Om denna relation skapar bättre villkor för ett bra 
motiverande samtal finns det skilda åsikter kring. Detta kan sättas i samband med de 
personliga preferenser och graden av erfarenhet av metoden hos behandlaren. En 
behandlare på kvinnojour berättade: 
 
”Först tänkte jag att de skulle vara enklare att prata med en kvinna som jag träffat redan 
från början och varit med i den första fasen just för att vi redan hade en relation. Men 
kvinna kan nog istället känna att det är lättare att prata med någon annan som inte står så 
nära hennes historia. Jag känner nog att det är enklare att prata med en kvinna som en av 
mina kollegor har tagit emot, då vet jag inte allt och hon kan välja vad hon vill berätta. ” 
 
En annan behandlare från socialtjänsten uttryckte: 
 
”Jag tycker att en relation med kvinnan är en stor fördel, vilken relation det är. Relationen 
gör det enklare att ha samtal då det redan finns något där och man inte behöver börja helt 
från början. Kvinnan har lättare att prata om man redan har träffats och byggt upp något 
är min erfarenhet.” 
 
Att tiden eller bristen på densamma påverkar behandlarens arbete genom att det skapas 
svårigheter till att motivera klienten nämns av flera av deltagarna. 
 
 
Motstånd.  
Detta svar handlar om att den speciella situation de kvinnor som behandlarna får träffa i 
sitt arbete befinner sig i. Kvinnans känsla av att dåligt självförtroende, andra psykologiska 
aspekter så som eventuell PTSD samt en eventuell ilska över situationen leder ofta till ett 
motstånd som kan vara svårt för behandlaren att arbeta med.  Dessa känslor är som 
starkast i början på processen och gör det svårt med motivationen. En del kvinnor är så 
trötta på att vara styrda så om de får alternativet att inte medverka så kan de tacka nej bara 
för att få känslan av egenbestämmande. Behandlaren i sin tur ska kunna ta in och 
acceptera det kvinnan berättar i sin historia och förhålla sig till de våldsamma berättelser 
som ofta framkommer. För att lyckas med detta ställs höga krav på välutvecklade 
strategier och skicklighet i utövandet. 
 
Om kvinnan inte kan komma förbi dessa tvivel är det svårt att få en bra kvalitet i de 
motiverande samtalen. En behandlare på kvinnojour berättade:  
 
”Det är en enorm kränkning att bli tvingad att fly från sitt eget hem, sitt liv och sina 
vänner. Barnen lämnar sina vänner och sitt liv. Att det liv man lever är destruktivt kan 
nog vara svårt att se i det läget.” 
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Sammanfattning av våldets påverkan 
Att tidsbrist i form av att behandlaren inte vet hur länge klienten kommer att finnas 
tillgängliga för samtalen skapar problem då motivationen kan påverkas. Behandlaren kan 
uppleva att alla delar inte kommer att hinnas med och detta i sig gör det svårt att påverka 
klientens motivation i en positiv riktning. Osäkerheten kring tiden gör det svårt att bygga 
upp en relation till klienten vilket också kan påverka samtalen negativt. Klientens 
situation och det hon har upplevt i form av våld kan ha en negativ påverkan på 
inställningen till MI. Våldet kan ha skapat ett dåligt självförtroende och klienten kan 
känna ett motstånd i form av ilska inför den egna situationen som gör det svårt att komma 
framåt i processen. 
 

 
Att	bli	en	bättre	MI‐behandlare	
Handledning.  
Samtliga deltagare som medverkat i studien får någon form av handledning i sitt arbete 
med MI. Dels för att få verktyg för hur de ofta våldsamma berättelserna som framkommer 
kan hanteras men också hur en utveckling i utövandet av MI kan ske. Just handledningen 
upplevs också vara den viktigaste faktorn till att bli en bättre MI-behandlare. Generellt 
går handledningen ut på att de som arbetar med MI träffar någon med större kunskap om 
MI för att prata om olika situationer eller scenarion där behandlaren känner behov av att 
få råd eller stöd för att hantera den specifika situationen i framtiden. Det finns möjlighet 
till att få mer övning i samtalstekniken både som behandlare men även att få uppleva hur 
det känns att sitta som klient.  
 
Att få feedback på det egna agerandet från handledare eller andra deltagare skapar en 
större kunskapsbank och vidgar även den egna livsvärlden.  
En ytterligare övning kan vara att lyssna på inspelningar från samtal som sedan kan 
diskuteras. Ett erfarenhetsutbyte och att finna stöd från andra är en viktig aspekt vid dessa 
tillfällen. Hur grupperna ser ut varierar sig lite från kommun till kommun. På vissa 
arbetsplatser är personalen själva ansvariga för handledningen medans det i andra 
kommuner tas in personer externt med en expertprofil för handledningen. I stort sätt 
samtliga respondenter uttrycker att de får en möjlighet till att bli bättre i sin roll som MI-
behandlare i och med handledningen.  
En behandlare inom socialtjänsten beskriver detta så här:  
 
”Våra handledningstillfällen är varannan tisdag. Då träffas vi inom socialtjänsten som del 
arbetar med MI men också specifikt med våld i nära relationer. Vi pratar om hur det har 
gått med de samtal vi haft och ta upp jobbiga situationer till diskussion. Men vi pratar 
också mycket om det som har fungerat och varför det gått så bra just i de samtalen. Vi 
delar med oss av våra erfarenheter och blir därigenom bättre på vårt jobb”. 
  
	
Inspelning	av	samtal.  
Många finner att det är en stor vinst i att spela in sina motiverande samtal. Detta för att 
man med enkla medel kan få bekräftat vad som varit bra och vad som varit mindre bra i 
ett samtal. Genom inspelning av sina samtal får behandlaren en direkt feedback som för 
ger möjlighet till att ta till sig andra lösningar i nästa samtal. En behandlare berättade 
exempelvis: 
 
”Det fungerar väldigt bra att spela in sina samtal tycker jag. Dels så får man ju en slags 
feedback på vad man behöver göra för att bli en bättre behandlare samtidigt som man får 
bekräftat vad man faktiskt gör redan som fungerar. ” 
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Sammanfattning av att bli en bättre MI-behandlare 
Genom handledning, dels för att få hjälp med de historier som kvinnorna berättar, och 
dels som ett utbyte mellan kollegor eller andra yrkesverksamma inom området, upplevs 
skicklighet och arbetssätt förbättras. Att få respons på situationer där ett samtal inte gått 
vägen eller handledning på hur samma situation kan hanteras framöver skapar en trygghet 
och leder till utveckling. Att spela in samtalet skapar en direkt feedback på hur ett samtal 
har genomförts. Både bra och sämre delar av samtalet klargörs och skapar förutsättningar 
till att förbättra arbetet som MI-behandlare. 
 
 

Diskussion	
 
Vinster	med	MI	
Vid analysen av vinsterna med MI återfanns fyra svar. Det första svaret gällande 
vinsterna, Klientcentrerad styrning av samtalet, kan förstås utifrån attityderna inom 
motiverande samtal som talar för vikten av självbestämmande och respekt för klienten 
som beskrivs av Miller och Rollnick (2013). MI-andan och respekten för klientens 
autonomi beskrivs av Miller och Rose (2009) vilket har en direkt koppling till detsamma. 
Då MI inte sker under tvång kan behandlaren vila i att vara utan ansvar inför att lösa 
klientens problem då klienten själv ska hitta denna lösning inom sig. Detta i sig ger 
behandlaren en bekväm sitts då dennes utmaning blir att erbjuda stöd och verktyg till 
klienten.  
Det andra svaret gällande vinsterna med MI, Tydliga verktyg, kan knytas samman till de 
karakteristiska tillvägagångssätt som medverkar som stöd för att fylla behoven av 
tillhörighet, kompetens och autonomi. Dessa tillvägagångssätt stöder exempelvis sätt att 
vara icke-konfrontativ eller tvingande, samt hittas i det äkta intresset som behandlaren 
visar för klienten. Detta kan ta sig uttryck i exempelvis engagemang och fullkomligt stöd 
där kritik och skuld är något som undviks (Markland, Ryan, Tobin & Rollnick, 2005). 
Acceptans som är grunden till empati skapas genom att lyssna reflektivt till klienten och 
spegla och förstå de känslor som finns med i samtalet. Denna spegling sker utan kritik 
eller skuldbeläggande.  
 
De frågor som ställs under motiverande samtal ska vara frågor klienten inte kan svara 
enbart ja eller nej på. Detta skapar i sig en stämning av öppna frågorna som ställs under 
ett MI-samtal bidrar till att skapa en atmosfär av acceptans och förtroende men också ett 
utrymme för klienten att utforska sina egna upplevelser och reflektera kring det som sägs. 
Reflektionen används av behandlaren för att minimera hinder och klienten ges chans till 
att ta itu med hindren istället för att fastna vid det (Miller & Rollnick, 2002).  
 
 
Det blir tydligt att MI-behandlarna har en stor tilltro till verktygen inom metoden då de 
ger uttryck för hur det skiljer sig att arbeta med samtal där det finns en tydlig metod 
jämfört med andra samtal. Inom MI finns en grund som behandlaren kan vila på under 
samtalet vilket inte alltid återfinns i alternativa samtalsmetoder. Verktygen inom 
motiverande samtal ger stöd i form av olika lösningar i komplicerade situationer som kan 
inträffa och om klienten fastnar kan reflektion och öppna frågor leda samtalet vidare.  
 
Det tredje svaret gällande vinster med MI, Plantera en tanke hos klienten, kan knytas 
samman med de tankegångar som Miller (1983) för kring den kognitiva dissonansen samt 
Draycott och Dabbs (1998) förklaring av ambivalens. Behandlaren får fram en 
ambivalens utifrån beteendet klienten har. Denna ambivalens har som syfte att få klienten 
att tänka om och se inte bara vinsterna utan även konsekvenserna av beteendet. Att 
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plantera en tanke hos klienten och skapa framkallande vilket är en hörnsten inom 
motiverande samtal (Miller & Rollnick, 2013).  
Motivation framställs på flertalet sätt som en interpersonell process (Miller & Rollnick, 
2002) vilken kan bindas samman till att behandlarna upplever att de faktiskt kan ha verkan 
på och stötta klienter att finna motivation för en förändring i det oönskade beteendet. 
Det fjärde svaret gällande vinsterna med MI, Behållning för båda parter, kan härledas till 
själva målet med motiverande samtal som går ut på att samtalen genomförs för och med 
en person (Miller & Rollnick, 2013). Detta betyder att också behandlaren får utdelning 
av samtalet då de präglas av ett samarbete mellan klient och behandlare. Genom detta 
samarbete får även behandlaren möjlighet till direkt feedback från klienten i fråga om 
denne har blivit fullt förstådd av behandlaren. En bekräftelse på hur klienten har upplevt 
samtalet är en annan form av feedback som behandlaren får vid motiverande samtal vilket 
ger behållning för båda parter.  
 
 
Hinder	med	MI	
 
I analysen av hinder med MI hittades tre svar. Det första svaret gällande hinder, 
Klienternas agerande, kan bindas till de tre typer av behov som måste uppfyllas för att 
uppnå en optimal grad av personlig utveckling. Dessa behov är kompetens, tillhörighet 
och autonomi (Ryan & Deci, 2000). Klientens inre tvivel gällande den egna förmågan 
skapar i många fall ett ouppfyllt behov av kompetens. Den rådande situationen gällande 
klientens sociala nätverk och det faktum att ha behövt lämna släkt och vänner kan påverka 
behovet av tillhörighet.  
 
Beroende på hur personer i närheten talar och uttrycker sig kring metoden i kombination 
med att deltagandet inte är tvingande men kan upplevas vara ett krav från exempelvis 
socialtjänsten, kan skapa problem i behovet av autonomi. Sammantaget kan dessa tre 
faktorer uppbringa hinder i arbetet med MI för både klienter och behandlare.  
Det är komplicerat för en behandlare att motivera klienten till samtal när klienten själv 
saknar tilltro till sin egen förmåga eller påverkas negativt av yttre influenser, då 
motivationen måste komma inifrån klienten själv för att ha effekt så som beskrivs av 
Markland, Ryan, Tobin & Rollnick (2005).   
 
Detta i sin tur kan bindas samman med teorin om motivation som en interpersonell 
process (Miller & Rollnick, 2002) där klienterna influeras av andra, vilket kan leda till 
hinder om de bildar en negativ attityd gentemot motiverande samtal som metod. Att som 
behandlare tyda om den negativa inställningen kommer inifrån klienten eller om denne 
har påverkats utifrån är inte okomplicerat. En klient under påverkan av personer utanför 
processen behöver inte vara oäven till eller sakna behov av samtalen men kan ha svårt att 
stå emot övrigas åsikter i frågan.   
 
Det andra svaret gällande hinder inom motiverande samtal, Klientens tvekan, kan bindas 
samman med ett av de tre behoven som måste uppfyllas för att uppnå en optimal grad av 
personlig utveckling, alltså kompetens (Ryan & Deci, 2000). Många av klienterna har en 
tvekan till att lyckas, vilket minimerar deras tillit till den egna förmågan. Det här kan 
också härledas till SDT:s förteckning av de faktorer som främjar eller undergräver de 
autonoma sätten att leda beteenden (Markland, Ryan, Tobin & Rollnick, 2005).  
 
Alltså kan en behandlare bidra till både en ökning eller en minskning av klientens inre 
motivation till en förändring men beroende på avsaknad av tilltro till möjligheten till 
förändring genom ännu en behandling utgår klienten ifrån ett misslyckande även denna 
gång. Beroende på denna avsaknad av tilltro till tidigare insatser och behandlare kan det 
finnas svårigheter i att få klienten engagerad i samtalet vilket är den inledande processen 



	
 

23 
 

inom MI (Miller & Rollnick, 2013). Avgörande i denna situation är att producera och 
uppbygga ett förtroende vilket underminerats av klientens tidigare erfarenheter.  
 
Det tredje svaret gällande hinder, Rollförvirring, kan knytas samman till de sociala 
miljöfaktorerna inom SDT samt grunderna och utövandet av motiverande samtal 
(Markland, Ryan, Tobin & Rollnick, 2005). I en situation där behandlaren hamnar 
emellan klientens önskemål och exempelvis socialtjänstens krav kan det skapa hinder 
genom att behandlarens motiv kan bli tvingande. Detta är ett icke-önskvärt scenario då 
det är av yttersta vikt att motivationen till en beteendeförändring ska komma ifrån klienten 
själv. En känsla av att klientens egenbestämmande minimeras genom socialtjänstens krav 
kan infinna sig hos behandlaren. I denna situation är det omöjligt att uppnå 
självmotivation hos klienten. Behandlaren kan även ha olika roller i olika sammanhang 
där klienten möter behandlaren utanför de motiverande samtalen. Detta kan skapa en 
förvirring hos klienten för var gränsen går rörande behandlarens uppgifter.  
 
Vidare så sker i många fall parallella samtal som ställer liknande frågor som de 
motiverande samtalen men med andra motiv. Detta gör att behandlaren måste vara oerhört 
tydlig med syftet och målen för de olika samtalen. 
 
 
Våldets	påverkan	
Analysen av våldets påverkan identifierade två svar. Det första svaret gällande de 
våldsutsatta kvinnornas situation och hur denna påverkar MI-samtalens kvalité, Tidsbrist, 
kan bindas samman med de fyra processer ligger till grund för motiverande samtal (Miller 
& Rollnick, 2013).  
För att hantera de berättelser som kvinnorna har med sig ställs höga krav på behandlaren 
och deras förmåga att ta hand om informationen. Detta kan ses som Brattbergs (2008) 
beskrivning av olika copingstrategier och hur dessa påverkar en situation. När en 
behandlare har väl utvecklade strategier för coping är sannolikheten att reaktionen landar 
i en trygghet. När behandlaren däremot saknar dessa strategier eller förmågan till att välja 
klokt blir samtalet sämre (Lazarus, 2006). Eftersom en kvinna som har fått lämna sitt liv 
och lever i osäkerhet kan bli flyttad när som helst är tiden för att hinna gå igenom faserna 
inom MI begränsad.  Detta kan upplevas som stressande för behandlaren som vill ta sig 
igenom de första faserna för att hinna med samtliga delar. Denna tidsbrist leder gärna till 
att resultaten uteblir och lämnar behandlaren med en känsla av att inte lyckas.  
 
Det andra svaret gällande våldets påverkan på samtalens kvalité, Motstånd, kan bindas 
samman med relationen mellan behandlare och klient samt de empatiska underliggande 
processerna (Rogers, 1979). Våldets påverkan ställer krav på att behandlaren på ett riktigt 
sätt ska kunna uppfatta klientens känslor och visa en medkänsla för desamma. Hur 
behandlaren lyckas med detta handlar till stor del om motivationen och den kognitiva 
förmåga som behandlaren besitter (Lazarus & Folkman, 1984). Allt detta sammantaget 
behövs för att möjliggöra ett engagemang inför förändringen i det oönskade beteendet. 
Misslyckas behandlaren med detta kan det skapa ett motstånd hos klienten vilket kan vara 
ihållande. Motståndet kan även komma ifrån att klienten ofta inte lever under önskvärda 
förhållanden och är traumatiserade från det de upplevt. Klienten kan agera med motstånd 
beroende på att innehar en hög grad av missnöje gentemot den oönskade situation de är 
sig i.  
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Behandlare står därför inför en väldigt svår utmaning då det handlar om en fin balansgång 
mellan att inte vara för enträgen men ändå erbjuda flertalet samtal för att skapa möjlighet 
till ett väckt intresse hos klienten. Detta har större möjlighet till att lyckas när behandlaren 
har ett problemfokuserat sätt att tänka när det kommer till att hantera situationen. Att 
fokusera på att lösa problemen skapar en bättre möjlighet (Brattberg, 2008). Flertalet 
klienter kan behöva inspiration för att tacka ja till samtal. Det faktum att flera av 
kvinnorna bor i skyddade boenden eller på annan ort än hemkommunen skapar ett 
motstånd då det kan uppfattas som ett krav att genomgå behandlingen för någon annans 
skull än den egna. Behandlingen är dock alltid frivillig och bör komma från klientens 
interna motivation. Att hantera klientens motstånd och samtidigt agera med acceptans 
gentemot klientens känslor kan upplevas svårt för behandlaren.   
 
Att	bli	en	bättre	MI‐behandlare	
Analysen av hur man blir en bättre MI-behandlare återfanns två svar. Det första svaret, 
Handledning, uppvisade att handledning för både hantering av våldet men också för att 
bli bättre på att utöva MI. Då samtalen ofta kan ha en våldsam karaktär är det viktigt att 
få hjälp med hur dessa berättelser kan hanteras för behandlarna. Att samtliga behandlare 
hade tillgång till handledning måste ses som något positivt då de förväntningar som 
kommer från yttre sammanhang tillsammans med känslan av att lyckas skapar stress för 
behandlaren. Genom att få tillgång till handledning och känna att man ha koll i samtalet 
kan påverka hur behandlaren mår så som Persson (2005) beskriver.  
 
Detta tillsammans med praktiska övningar där MI-behandlarna tar hjälp av varandra eller 
extern handledare för att utvecklas i sin roll var högt värderade, vilket även kan härledas 
till den tidigare forskningen (Martino et al., 2010). I studiens material framkom också att 
behandlare med minst erfarenhet av motiverande samtal verkade värdera handledningen 
mest då de kan få direkt feedback vid dessa tillfällen, vilket överensstämmer med den 
tidigare forskning gjord av Carpenter, Cheng, Smith, Brooks, Amrhein, Wain och Nunes 
(2012). 
 
Det andra svaret gällande att bli en bättre MI-behandlare, Inspelning, visade på att 
inspelning av samtalet var det mest effektiva sättet att bli en bättre MI-behandlare genom 
att kunna lyssna på hur behandlaren hanterar olika situationer i samtalet och få direkt 
feedback på vad som behöver förbättras respektive vad som är bra redan nu. Detta 
överensstämmer med den tidigare forskning gjord av Carpenter et al. (2012). 
Vidare så visade resultatet i denna studie att det fanns meningsskillnader kring vad som 
verkade främjande för att bli en bättre MI-behandlare vilket få stöd i samma studie av 
Carpenter et al. (2012) och hur behandlaren personlighetsdrag kan komma påverka 
effektiviteten i de metoder som finns för att bli en bättre behandlare inom MI.  
 
Just hur en behandlares personlighetsdrag kan påverka upplevelsen av utövandet av 
motiverande samtal kan vara ett förslag inför framtida forskning att undersöka närmre. 
Hur behandlare som arbetar i jobbiga och känslomässigt krävande yrken och deras olika 
sätt att hantera detta skulle kunna vara av intresse. 
 
Huruvida en redan etablerad relation har betydelse för kvalitén på samtalet kan också vara 
intressant att studera framöver. Några av behandlarna uttryckte tvivel och stress för att 
inte kunna uppfylla en förväntan på någon slags outtalad MI-etikett vilket kan anses vara 
intressant då Millers teori kring MI (1983) påtalar att det inte läggs någon större vikt vid 
etiketter inom motiverande samtal.  
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Att arbetet med MI är varierande och aldrig avstannande i utvecklingsprocessen beskrivs 
som något positivt med metoden. Kanske vore det intressant att framöver undersöka en 
större grupp av respondenter inom en bredare grupp av yrkestillhörigheter för att få en 
större förståelse för hur motiverande samtal upplevs av de som utövar det i sitt arbete.  
 
 
 
Metoddiskussion 
Den kvalitativa ansatsen med djupintervjuer som användes i denna studie hade som mål 
att studera behandlare som arbetar med våld i nära relationer och deras personliga 
upplevelser av att använda motiverande samtal i arbetet. Metoden valdes med syftet att 
undersöka hur behandlare som arbetar med våld i nära relationer upplever MI som 
samtalsmetod. Att ställa frågor där deltagarna inte endast kunnat svara ja eller nej utan 
uppmuntras att utveckla sin berättelse och sitt resonemang, samt genom att 
undersökningsdeltagarna har återberättat situationer från sina respektive yrken med egna 
ord som ett sätt att samla in data till denna studie åstadkoms en omfångsrik beskrivning 
av fenomenet.  
Då området inte tidigare har utforskats inom en större omfattning så var inställningen till 
undersökningen öppen vid intervjutillfällena. Detta skapade en positiv stämning, vilket 
innebar att ett accepterande intervjuklimat försöktes uppnås. Detta för att enklare kunna 
belysa både positiva och negativa aspekter 
I den kvalitativa metoden är forskaren konstant engagerad i forskningsprocessen (Kvale 
& Brinkmann, 2009) vilket betyder att forskaren har ett inflytande på resultatet av studien. 
Detta betyder att en kvalitativ studie aldrig kan vara fullständigt objektiv, eftersom både 
intervjuer och analyser av det insamlade materialet präglas av de personer som utför 
analysen och insamlingen av data. I denna studie har så kallad dialogisk intersubjektivitet 
(Kvale & Brinkmann, 2009) använts under hela processen. Detta innebär en gemensam 
och kritiskt granskande eftertanke, samt en diskussion vid tolkning och analys. 
Validiteten av studiens resultat har stärkts genom att flertalet tolkningar och olika synsätt 
på det insamlade materialet har belysts granskats på ett systematiskt tillvägagångssätt.  
Studien genomfördes med hjälp av sex MI-behandlare från olika kommuner och olika 
arbetsplatser där den gemensamma faktorn var att målgruppen för behandlingen var 
personer som varit utsatta för våld i nära relationer. För att få så sanningsenliga svar som 
möjligt vid intervjutillfällena fokuserades det på att få fram en så tillgänglig och 
godkännande stämning som möjligt. Detta för att få deltagarna att känna sig bekväma och 
dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser på ett bra sätt. . 
 
Trots att denna studies resultat grundar sig på insamlad data från en begränsad grupp 
deltagare skulle det kunna vara rimligt att anta att liknande upplevelser av arbetet med 
MI som samtalsmetod inom våld i nära relationer skulle kunna återfinnas hos andra 
behandlare i andra kommuner i Sverige.  
 
Studiens resultat kan konstatera exempel på olika perspektiv gällande vinster, hinder, 
våldets påverkan och hur man blir en bättre MI-behandlare för den aktuella målgruppen. 
Om urvalet hade varit större och inbegripet flera kommuner utanför det egna länet det 
kunnat nog upplevelsen av att arbeta med MI i våld i nära relationer kunnat skilja sig åt 
då det finns skillnader i arbetssätt runt om i landet men det vore rimligt att även kunna 
hitta likheter. 
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Bilaga: Intervjuguide 
 
Inledande information 
Information om bland annat författaren, syftet med studien, intervjuns upplägg och 
möjlighet att avbryta intervjun när som helst. Fråga om deltagaren känner sig bekväm 
med inspelning av samtalet och om det finns några frågor innan intervjun startar. 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Vad heter du?  
 
Vad arbetar du med? 
 
Arbetsgivare? 
 
Hur länge har du arbetat inom våld i nära relationer ? 
 
Hur länge har du arbetat med MI? 
 
Vad har du för utbildningsbakgrund? 
 
Vinster med MI 
 
Vad ser du för vinster med MI som metod? 
 
Vinster jämfört med andra samtalsmetoder? 
 
Vinster för klienten? 
 
Vinster för behandlingen? 
 
Kan du beskriva situationer/samtal där vinsterna med MI blir tydliga? 
 
 
 
Hinder med MI 
 
Vad ser du för hinder med MI som metod? 
 
Hinder jämfört med annan samtalsmetod? 
 
Hinder för/med klienten? 
 
Hinder för behandlingen? 
 
Kan du beskriva situationer/samtal där eventuella hinder med MI blivit tydliga? 
 
 
 
 
Våldets påverkan på samtalet 
 
Hur upplever du att våldet påverkar samtalet? 
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Beskriv situationer där våldets påverkan på samtalet blir tydlig 
 
Att bli en bättre MI-behandlare 
 
Vad görs idag för att du ska kunna bli en bättre MI-behandlare? 
 
Finns det ett systematiskt arbete där du får möjlighet till att bli bättre? 
 
Kan du beskriva detta arbete? 
 
Hur upplever du att det arbetet hjälper dig? 
 
 
Avslutning 
 
Finns det något du vill lägga till? 
 
Känner du att du har fått med allt? 
 
Har du några övriga frågor? 
 
Får jag använda eventuella citat från dig i uppsatsen?  
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